
1. Tartu Kommertsgümnaasiumi ja 
Tartu Descartes’i Lütseumi vahelise pargi korrastamine

Vanad betoonile paigaldatud pingid tuleks 
asendada kaasaegsetega, kõnniteed 
uuendada, taastada võiks tiigil purskkaevu. Kui 
eelarve võimaldab, võiks värskendada 
koolimajade tiigipoolseid otsaseinu mingi 
analoogse seinamaaliga nagu kunstikooli 
tudengid tegid Vallikraavi tänavale.

Vallikraavi tn maja otsasein



2. Haridus- ja teadusministeeriumi 
esise pargi korrastamine

Park asub Arnold Matteuse 1930ndate keskpaigas 
projekteeritud esindushoone (Munga 18) ees. 
Läheduses asuvad Amandus Adamsoni algse 
Kalevipoja kuju koopia ja suure külastatavusega 
Linnaraamatukogu. Majaesises pargis paikneb Eesti 
esimese haridusministri, eestikeelse ülikooli rajaja 
ning kauaaegse Tartu linnavolikogu juhataja Peeter 
Põllu monument.



3. Vanemuise pargi korrastamine

Üks Tartu vanimaid parke, mis on linlaste ja 
üliõpilaste kogunemiskohaks nii suvisel kui ka talvisel 
ajal. Siia kogunetakse õppima, jalutama ja lihtsalt 
sõprade-tuttavatega suhtlema. Vahetus läheduses on 
nii ülikooli õppehooned, ühiselamud kui ka mõlemad 
Vanemuise majad. Pargis asub rahvusliku liikumise 
suurkuju Jakob Hurda mälestusmärk. Siit saab alguse 
ka tudengite traditsiooniline volbrirongkäik. 



4. Väikese linnapargi rajamine

Vana aia Uus ja Pärna tn ristmikul saab 
muuta väikeseks linnapargiks nagu 
Pariisis. Võib-olla linnas on teisigi kohti, 
kuhu kohalikud inimesed vajaksid 
sarnaseid parke.



5. Mathieseni pargi uuendamine

Mathieseni park asub Maarjamõisa 
linnaosas Lunini ja Puusepa tänava vahel 
ning on alguse saanud 1938. aastal 
metsandusprofessor Andres Mathieseni 
rajatud puukoolist. Ajalooline park väärib 
kindlasti praegusest paremat olukorda.  
Valminud on ka pargiala projekt. 



6. Lennukas vertikaalaianduslik idee

Koolide otsaseintele võiks rajada vertikaalaiandid-
katselaborid. Need rohelised vaibad näeksid efektsed 
välja, pakuksid õpilastele ammendamatul hulgal 
uurimisteemasid (erinevate kultuuride saagikuse 
võrdlused, vertikaalpõllunduse võimalikkusest meie 
laiuskraadil  jne), propageeriks noorte hulgas rohelist 
mõtteviisi ning võimaldaks kasvatada tervislikku 
toitu. 

Raatuse kool on valmis olema selles projektis pilootkooliks



7. Sildid Raadi parki

Raadi parki on paljud inimesed puid istutanud. 
Puude juures võiksid olla selgitavad sildid. 
Samuti võiksid infotahvlid olla praegu ERMi 
kasutuses olevate hoonete juures. 



8. Pingid Raadi parki

Raadi mõisakeskuse juurde on Eesti Rahva 
Muuseum paigutanud kümme pinki. 
Looduskaunitesse kohtadesse allee juurde, 
järve kaldale ja kõnniteede äärde võiks 
paigutada veel kümme pinki, kus 
pargikülastajatel oleks mugav istuda.



9. Pingid Annelinna

Annelinna on vaja istumiseks pinke. Jalakäijate 
kiire ääres istuvad vanemad inimesed majade 
keldriakende äärtel. Kiir Kalda teelt kuni uue 
Prismani on vist peaaegu ühe kilomeetri 
pikkune, kuid mõned pingid on ainult uuel osal 
Nõlvaku tänava läheduses.



10. Pingid Karlovasse

Karlovas võiks olla rohkem pinke, 

sest nõudlust selle järele on.



11. Toomemäe seljatoega pargipinkide 
puiduosa uuendamine

Kaarja seljatoega nõukaaegsed Toomemäe 
pargipingid on sobilikud ajaloolisse parki ja 
mugavad istuda. Paraku on nende puiduosa 
vana ja amortiseerunud. Pinke on 
hädapäraselt parandatud. Välitingimustes 
vastupidava lehisepuidust isteosaga 
uuendatud pargipingid oleksid piisavalt 
esteetilised, et sobida parki veel aastateks.esteetilised, et sobida parki veel aastateks.



12. Senffi trepi rekonstrueerimine ja 
trepiäärse haljastuse korrastamine

Paljukasutatav vanalinnas asuv trepp, 
mida kasutavad igapäevaselt väga paljud 
tartlased, üliõpilased ja linna külalised.



13. Endise Tartu tapamaja värava, 
aia ja sissesõidutee restaureerimine

20. sajandi algul ehitatud endine Tartu tapamaja värav ja 
sissesõidutee on iseloomulik näide historitsistlikus stiilis 
tööstushoone kompleksi kuuluvast rajatisest. Ehitismälestise 
hetkeolukord on väga kehv. Värava, aia ning sissesõidutee 
võiks ära restaureerida.



14. Narva mnt 177 esise platsi 
korrastamine

Raadi mõisakeskuses on infopunkt, mida 
külastavad ka turistid ja välismaalased. Väljaspool 
maja kuuluv maa kuulub Tartu linnale. Sinna 
oleks vaja paigaldada täringukivid Raadi värava 
ette. Eesti Rahva Muuseumi poolne väravaesine 
plats kaeti täringukividega  juba 2004. aastal.



15. Peetri turu ümbruse, sh tiigi 
korrastamine

Peetri tiik tuleks korrastada nii seoses lähedal asuva 
Peetri turu arenguga kui ka veidi kaugemale jääva 
ERMi valmimisega. Peetri tiigi saneerimise kohta tegi 
AS Kobras 2011. aastal linnavalitsuse tellimusel 
uuringud ja projekti. 



16. Koerte jalutusväljakute ehitamine

Tartusse on vaja koerte mängimise ja 
jooksmise aedikud ehk piiratud 
haljasalasid, kus koeraomanikud saavad 
oma lemmikud rihma otsast lahti lasta ja 
koerad saavad koos joosta, mängida ja 
neid saab treenida. 



17. Mänguväljak Raadi linnaossa 
Narva mnt ja Kruusamäe tn nurgale

Pildil asuv Annekese mänguväljak on seni viimane Tartu uutest mänguväljakutest, 

asub Annelinnas ja valmis 2013. aasta suvel.  Foto: Erge Sonn

Raadi linnaosa vajab mänguväljakut. 



18. Mänguväljaku korrastamine 
Anne 83, 85, 87, 89 siseõues

Anne 83, 85, 87, 89 siseõues lõigati kunagi 
maha laste liumägi ja turnimispuu, need tuleks 
asendada. Välja vahetamist vajab üks 
istumispink. Ühistud on oma kirjadega 
remontinud kaks pinki ja liivakasti, värvinud 
turnimispuud ja hoolitsenud liiva eest.



19. Erinevatele eagruppidele mõeldud 
mänguväljak Ülejõe parki, sh rulapark

Mänguväljak eri eagruppidele 
(ka teismelised ja tudengid) 
Ülejõe ehk Treffneri pargis. 



20. Lasteaedade mänguväljakute 
ühishange

Lasteaedades käib Tartus üle 5600 lapse, kes tahavad 
igapäevaselt aktiivselt tegutseda. Oma lastele järele 
tulles kasutavad õueatraktsioone ka perede teised 
lapsed. Õueatraktsioonide kalliduse tõttu on 
lasteaiad neid soetanud vähe, kuigi vajadust oleks 
rohkem. Ühishankega saab õuevahendid soodsamalt. 



21. Linnale kuuluva tenniseväljaku 
rajamine

Viimase 10 aasta jooksul on tennise areng teinud 
Tartus märkimisväärse hüppe. Harrastajaid oleks 
kindlasti rohkemgi, kui oleksid paremad võimalused 
mängida. Tartu võiks rajada munitsipaalomandisse 
kuuluvad tenniseväljakud. Talvel võiksid samad 
kohad olla kasutusel uisu- ja jäähokiväljakutena.



22. Lisada linna lauatenniselaudu

Lisada sobivatesse kohtadesse juurde mõned 
vandaalikindlad lauatenniselauad. Idee on juba 
ennast tõestanud: mõnikord on raske Tartus vaba 
lauda leida. Sobivaid parke ja tänavaid ikka jätkub. 
Laudade juurde võiks panna veebikaamerad ning 
linna kodulehel võiks olla ka lihtne kaart laudade 
asukohtadega, nii saaks ühest ja samast kohast 
vaadata, kus lauad on ja kas nad on vabad.



23. Ropka puhkepargi taldrikugolf

Tähtvere dendropargi taldrikugolfi pargi 
kasutamise aktiivsuse põhjal võib väita, et 
Tartu vajab ala harrastamiseks lisavõimalusi. 
Ropka puhkepark on sobilik taldrikugolfi pargi 
rajamiseks. Taldrikugolf ei sega muid samal 
alal toimuvaid tegevusi.

Tähtvere pargis



24. Trenažöörid Forseliuse parki

Lisaks laste mänguväljakule võiks 
Forseliuse parki rajada ka mõned 
täiskasvanutele sportimisvõimalust 
pakkuvad trenažöörid.



25. Trenažöörid Karu parki 

Karu parki on hiljuti rajatud laste mänguväljak, 
pandud uued pingid ja lauatenniselauad. Samas 
võiks seal olla rohkem sportimisvõimalusi, näiteks 
trenažöörid, lõuatõmbekangid, rööbaspuud jms, 
mida emad-isad ja õed-vennad saaksid kasutada, 
kuni väiksed lapsed mängivad. See oleks oluline ka 
Vaksali linnaosa noortele.



26. Betoonist rulapark kesklinna

Vaatemängulise ekstreemspordi võiks tuua linna 
südamesse betoonpargina. Betooni eeliseks on 
parem vastupidavus ilmastikule ning vandalismile, 
lisaks annab betoonist objekte paremini muu 
ümbrusega kokku sulatada ning ka müra tekib vähem 
kui puidust rulapargis. Eakaaslaste sõitmist nähes 
leviks harrastus igavlevate noorte seas,  võistlustel 
oleks aga rohkem publikut möödakäijate hulgast, mis 
innustaks noori aina tõsisemalt harjutama.

Näiteid mujalt maailmast

innustaks noori aina tõsisemalt harjutama.



27. Sportimisvõimaluste loomine 
Emajõe kaldapealsel

Emajõe kallasrada (Võidu sillast Ihaste suunas) 
on üsna heasse korda tehtud, kuid pisikese 
lisana võiks olla raja alguses asuvate 
„venitusplatside“ juures olla ka mõni 
lõuatõstekang, rippredel vms. Kindlasti oleks 
see hea investeering tartlaste tervisesse.



28. Sportimisvõimaluste parandamine 
dendropargis

Dendroparki võiks rajada samasugused 
sportimisvõimalused nagu on Mäetaguse 
vallas: korralikud suusaraja põhjad, mida 
lumevabal ajal saab kasutada jooksmiseks ja 
rattasõiduks (vähemalt 4–5 km pikk ring), 2–3 
km pikk tõusu ja laskumisega asfalteeritud 
rullirada, kunstlume tootmise võimalus. Mäetagusel



29. Tähtvere spordipargi asfaltkattega raja 
renoveerimine

Tähtvere spordipargi asfaltkattega spordirada 
on oluline spordiobjekt väga paljudele. Rada 
on kasutusel aasta läbi, suvel jooksmiseks ja 
talvel suusatamiseks, seepärast on rajal suur 
koormus. Paraku on asfaltkate juba küllaltki 
amortiseerunud ja ohtlik. Raja asfaltkatet 
tuleks uuendada ning võimaluse korral ka rada 
pikendada. pikendada. 



30. Annelinna korvpalliplatside 
korrastamine

Tartus võiks olla vähemalt üks korras 
korvpalliplats  (õigel kõrgusel korvirõngas 
jne), mida noored saavad kasutada. 

Forseliuse gümnaasium Tamme staadion



31. Treenimisvahendid Annelinna 
tervisespordisõpradele

Annelinna võiks paigaldada 
treenimisvahendeid 
tervisespordisõpradele, kas siis Anne 89 
eest Kaunase puiesteeni mineva 
jalakäijate kiire äärde või Anne kanali 
äärde.



32. Koolistaadionite korrastamine, 
sh pisiinventari ost

Raha võiks suunata Tartu koolistaadionite korrastamiseks. Algatuseks tuleks teha korda väravad 
ning lisada korvpalliplatsidel rõngaste ümber võrgud. Seejärel peaks parandama asfalti (paljude 
koolide juures jooksevad õpilased asfaldil, lihtsalt pole ruumi). Lisaks õpilastele kasutavad 
staadione teisedki noored. 



33. Antoniuse kultuuriõu avatuks 
kõikidele ja iga ilmaga

Antoniuse õuekontsertide sari ja vaba raamatukogu 
suvel ning jõuluprogramm talvel meelitavad kohale 
suurel arvul linlasi ja külalisi. Et õues saaks 
korraldada üritusi ka vihmase ilmaga, tuleks ehitada 
eemaldatav tekstiilist katus, mis kaitseks vaatajaid 
halva ilma korral. Siinidel katusesüsteemi, mille nimi 
on päikesepuri, saab kergesti eemaldada ja see sobib 
keskkonda. keskkonda. 



34. Investeering Kultuurikvartali esitlustehnikasse 
(heli-, valgus- ja videotehnika)

Laia ja Magasini tänava ristis asub isetekkeline 
kultuurikvartal (botaanikaaed, Tartu Uus Teater, Tartu 
Elektriteater, Genialistide Klubi, Uus Õu ja Müürileht). 
Idee on soetada kultuurikvartalisse kaasaegne heli-, 
valgus- ja videotehnika, mis võimaldaks kahes saalis (Lai 
37 ja Magasini 5), kahel välialal (Botaanikaaed ja Uus Õu) 
ja kogu Tartus korraldada kultuurisündmusi ja -festivale 
ning kasutada kõiki ruume üheaegselt (kogu 
kultuurikvartalit hõlmavad festivalid).  



35. Uus Tartu Kultuuriaken ning 
kaks Kultuuriakna puutetundlikku ekraani kesklinna

Lisaks kalendripõhisele kultuuri- ja spordisündmuste 
ning koolituste andmebaasile võiks uus Kultuuriaken 
olla veelgi multifunktsionaalsem ja interaktiivsem: 
loovisikute ja kollektiivide andmebaas, 
kunstioksjonid, otseülekanded suursündmustest, 
foorum, sündmuste soovitamine kasutajale vastavalt 
tema pidevalt täienevale profiilile ja külastustele 
jpm.  Kultuuriakna puutetundlikud ekraanid võiksid 
asuda Kultuurilaevas ning Raekoja platsil. asuda Kultuurilaevas ning Raekoja platsil. 



36. Teabetahvel

Käidavatesse kohtadesse (bussipeatustes, 
suurte poodide juures või kõnniteede ääres) 
võiks paigaldada elektroonilised 
puutetundlikud teabetahvlid, kust saaks 
vaadata linna ajalugu ja lugeda linna üldinfot. 
Kui lubada sinna reklaame, teeniks midagi 
tagasi ka.

Näide Aalborgi linna puutetundlikust ekraanist



37. Osalusdemokraatia portaal

Et linnakodanikud saaksid jooksvalt vajalikku infot 
kultuuriürituste, planeeringute ja linnavalitsuses ning 
-volikogus arutlusel olevate teemade kohta, tuleks 
luua osalusdemokraatiat toetav kodanikuportaal. 
Sellest saaks jooksvat infot planeeringute, 
liikluspiirangute ja muude oluliste sündmuste kohta 
mingis piirkonnas, näha ja kommenteerida kõiki 
linnavalitsuse menetluses olevaid avalikke või 
kodanikuga seotud dokumente, esitada ettepanekuid kodanikuga seotud dokumente, esitada ettepanekuid 
kaasavasse eelarvesse, algatada petitsioone, 
määruste eelnõusid jms.



38. Avalik telefonide laadimispunkt 
kesklinna

Näiteks Küüni tänaval võiks olla katusealune, mille all 
on suur ümmargune laud mobiililaadijatega. 
Päikeseenergiat koguv katusealune peaks olema 
varustatud üldtuntud MicroUSB ning Apple'i 
laadijatega, lisaks võiksid olla Qi standardiga 
juhtmevabad laadijad.  (lisatud joonis)



39. Purskkaev Raadi järvele

Paigaldada Raadi järve keskele ujuv purskkaev, 
mis paiskab veejoa 16 meetri kõrgusele. 
Purskkaev oleks kena vaadata. Praktiliselt aga 
suurendaks purskkaevuga ülespaisatud vesi 
umbjärve vee hapnikusisaldust ja aitaks kaasa 
järve kalade arengule.



40. Purskkaevud Raadi parki

Kersti Lootuse pargiprojekti järgi ette nähtud 4 
purskkaevu. Osaliselt on nende ehitust 
alustatud: paigaldatud on elektrijuhtmed, 
rajatud kanalisatsioon. Purskkaevud 
kaunistaksid Raadi parki ja tooksid sinna 
külastajaid



41. Loomemajanduskeskuse ja Loodusmaja 
pargis oleva purskkaevu taastamine

2013. a kevadel toimus rahvahääletus kunagisele 
purskkaevule uue arhitektuurse lahenduse 
leidmiseks. Tartlaste südamed võitis siiliskulptuuriga 
ideekavand. Purskkaevu betoonist basseiniosa järgib 
kunagise purskkaevu suurust ja kuju. Kesksel 
silinderjal postamendil hakkabki seisma nõuandja 
siil. Pronksist skulptuuri ümber on asetatud 
veedüüsid, kus kolmel eri kõrgusel purskavad 
vahused veejoad.  Purskkaevu ümbrus korrastatakse. vahused veejoad.  Purskkaevu ümbrus korrastatakse. 



42. Päikesekell Toomemäele

Päikesekell ehk gnoomon on lihtne 
ühekordne ja energiat mittevajav 
investeering. Hea tõmbepunkt turistidele 
ja loodushariduslik õppevahend lastele.

Päikesekell Supilinnas 



43. Metallist linnamakett südalinna –
käegakatsutav linn

Tartu südalinnas võiks asuda metallist 
tasapinnaline (kesk)linna kaart, millel 
oleks täpsed tänavate ja hoonete 
mudelkoopiad, sh jõgi. Selle abil saaks 
turistidele ja linlastele linna tutvustada.

Näide laiast maailmastKüüni tn rekonstrueerimise projektis on metallist keskaegne 
Tartu kaart kavandatud Küüni-Poe nurgale



44. “Koorinagi” Vanemuise 
alumisse parklasse

Vanemuise alumine parkla on legendaarne 
kooride, kunstikollektiivide ja ekskursioonide 
väljumiskoht. Vaja oleks riputusraami, kuhu 
koorilauljad saavad reisibussi oodates või 
reisilt saabudes oma koorivormi vms riputada 
(ja kohvreid kuivale pinnale asetada).



45. “Vanemuine kandlega” Taaramäel

A. L. Weizenbergi  1879. aastal valminud monument 
“Vanemuine kandlega" asub KUMU hoidlas. Idee on 
valmistada kõrge (4–6 meetrit) pronkskoopia ja 
paigaldada see Laulupeomuuseumi parki.



46. Mälestusmärk suurele vene kirjanikule 
Aleksandr Solženitsõnile

Oma peateose „Gulagi arhipelaag“ stalinlikest 
repressioonidest kirjutas Aleksandr Solženitsõn Tartu 
lähedal Vasulas, kus tema vanglakaaslase Arnold Susi 
pere kaasabil osutus võimalikuks suurtööd KGB eest 
varjata ja käsikiri lõpetada. Eestlaste kaasabil 
toimetati  Pariisi, kus see ilmus aastatel 1973–75. 
Tartus peatus Solženitsõn Park hotellis, mälestuskivi 
asukohaks sobiks hotelli park. Kivile tuleksid 
pronksbareljeef, nimi ja eluaastad.pronksbareljeef, nimi ja eluaastad.

Foto: Wikimedia Commons/Mikhail Evstafiev



47. Võru-Vaba-Kastani ohutussaare 
muutmine urbanistlikuks näitusekohaks

Silma on jäänud Võru-vaba-Kastani ristmiku 
ohutussaare ebaatraktiivsus. Sinna võiks 
ehitada ühelt poolt väikese kogunemiskoha  
koos istepinkidega ning teisalt väikse 
näitusepaiga, kuhu lähedal asuva Tartu 
Kõrgema Kunstikooli skulptuuritudengid 
saaksid enda installatsioone üles panna. 



48. Õuesõppeklass Anne kanali ja 
Emajõe vahelisele alale

Anne kanali ja Emajõe vaheline ala on kenasti 
korrastatud ja sinna on juba paigaldatud ka 
loodusinfot sisaldavad infotahvlid. Sellele alale sobib 
ideaalselt õuesõppeklass, kus on vähemalt 
statsionaarsed istepingid, kriiditahvel ja tahvel 
kaasavõetud materjalide presenteerimiseks. 
Klassiruum võib olla (aga ei pea) eraldatud kas aia või 
hekiga ning seal võib olla varikatus. Jõele ulatuvalt 
platvormilt oleks hea uurida vee-elustikku. platvormilt oleks hea uurida vee-elustikku. 

Näide õuesõppest Loodusmaja pargis Anne kanali ja Emajõe vahel põletatakse igal aastal tuleskulptuure



49. Tualettide paigaldamine 
Anne kanali äärde

Anne kanal on väga paljudele inimestele 
oluliseks puhkuse veetmise kohaks. 
Paigaldada tuleks tualetid.



50. Piknikukohtade rajamine Emajõe äärde

Emajõe äärde rajada piknikukohad, kus 
oleks võimalik ka tuld teha. Tellistest 
laotud tulekolded, kus on metallrest peal.



51. Katusealune riietumiseks 
ja riiete hoidmiseks

Emajõe vabaujulas on hulk inimesi, kes käivad 
ujumas aprillist oktoobrini ning igasuguse 
ilmaga. Märja ilmaga oleks hea vahetusriideid 
hoida vihma eest kaitstud, kuid jõe poolt 
nähtavas varjualuses. Ning üks riietuskabiin 
võiks olla ka ülalt suletud.



52. Emajõe talisupluspaviljonide 
paigaldamine

Ujumishooaja pikendamiseks 
tervisesportlastele on vaja rajada 
talisupluspaviljonid Emajõe äärde, kuhu ujuma 
minnes vihma- ja lumesaju korral riided ja 
jalatsid jätta ning hiljem mugavalt katuse all 
riideid vahetada



53. Kohvik “Meie Emajõgi”

Tartu kasutab väga vähe ära linna läbivat 
ainulaadset jõge – Emajõge. Jõel või 
jõekaldal võiks olla mõni kohvik-
söögikoht. Suvel oleks kena sinna minna 
ja Emajõele vaadata.



54. Emajõele ligipääsude rajamine: slipid, 
paadisadamad, paadisillad, ujuvsild jmt

Erinevate platvormide, paadisildade, 
slippide, paadisadamate, ujuvsildade jmt 
rajamine, mis võimaldavad inimestel 
TEGELIKULT jõe juurde jõuda. Kohad, kus 
saab varba või paadi vette pista, kala 
püüda, päikest võtta ja muidu oleskleda. 



55. Emajõe kalda korrastamine 
Sõpruse sillast siili skulptuurini (Siili 48)

Emajõe kallas lõigul Sõpruse sild – Rebase tänav 
on praegu täiesti hooldamata. Seal on küll 
olemas tee, aga isegi päise päeva ajal on seal 
kõhe liikuda. Ettepanek on rajada sinna 
kergliiklustee ja puhastada jõeäär võsast. Tartu 
võiks oma linna kaunist jõekallast kasutada 
võimalikult palju. Võiks teha korda ka Emajõe võimalikult palju. Võiks teha korda ka Emajõe 
kesklinnapoolse kalda. 



56. Kõnni- ja jalgrattateede muutmine 
liiklejasõbralikumaks

Arvestatav osa linna kergliiklusest käib 
veerevate vahenditega – jalgrattad, 
lapsevankrid, ratastoolid, ratastel reisikohvrid 
jne. Terves Tartu linnas tuleks kõnni- ja 
kergliiklusteedele jäävates ülekäigukohtades 
likvideerida (langetada 0-tasandile) igasuguse 
kõrgusega äärekivid.kõrgusega äärekivid.



57. Hipodroomi-Kasesalu tänava 
kergliiklustee rajamine

Rajada Hipodroomi ja Kasesalu tänavate äärde 
kergliiklustee pikkusega 3,3 km, mis ühendaks 
Ihaste tee ääres oleva kergliiklustee Wiiralti 
tänava alguses oleva Maanteeameti 
kergliiklusteega. Selliselt tekiks Annelinnast u 
10kilomeetrine ring, kus rulluiskudega või 
rattaga sõita või niisama jalutada. 

Hipodroomi tn

Kasesalu tn



58. Ühendustee rajamine 
Kreutzwaldi tänava ja Supilinna vahele

Rajada ühendustee Tartu Spordipargi ja Eesti 
Maaülikooli spordihoone vahele (u 450–500 
m). Eesmärk on ühendada kahe aktiivse 
sportimiskoha olemasolev infrastruktuur ja 
rajatised. Selle tulemusena tekib ligi 2 km 
pikkune, vahelduva kerge reljeefiga ja ohutu 
kergliiklustee.



59. FI linnaosa kõnnitee rajamine

Üle 2000 elanikuga FI linnaosas puudub 
valgustatud kõnnitee Lõunakeskuse suunas, 
mida inimesed seoses uute kaubanduskeskuste 
tekkimisega vajavad. Vajalik rajada u 100–200 
meetrit asfalteeritud jalgteed Aardla tänavale FI 
bussipeatusest kuni Riia tn ristmikuni, kust 
algab Lõunakeskusse viiv kergliiklustee. 



60. Pika tänava kõnnitee 
Võiks natukegi raha kulutada tänavate 
korrastamisele. Näiteks on väga raske jalgsi 
liikuda Pikal tänaval Fortuuna tänavast kuni 
tänava alguseni (Pikk 2 majani). 

Hääletusele: Pika tänava kõnnitee rajamine 

(lõigus Raatusest Roosini) ja Pika tänava 

kõnnitee rekonstrueerimine (lõigus Fortuunast 

Raatuseni). 



61. Staadioni tänava kõnnitee

Staadioni tänava jõepoolne kõnnitee 
on väga kehvas seisukorras ja vajaks 
korrastamist.



62. Näituse tänava raudteeülesõidu 
korrastamine

Näituse tänava raudteeülesõit 
sellisesse korda, et ka lapsevankri, 
jalgratta ja ratastooliga oleks seda 
võimalik valutult ületada



63. Rendirataste süsteemi rajamine

Rajada mitme laenutuspunktiga soodsa hinnaga 
rendirataste süsteem. Eesmärgiks on suurendada 
rataste osakaalu Tartu transpordis, parandada 
linlaste ja linna külastajate võimalusi Tartus 
liiklemisel, edendada tervislikku liikumist ja 
vähendada fossiilkütuste kasutusest tulenevat õhu 
reostust. 



64. Turvalised ja elektroonilise 
lukustussüsteemiga jalgrattaparklad

Idee on paigaldada Tartusse viisteist 
10-kohalist turvalist, elektroonilise 
lukustussüsteemiga jalgrattaparklat, mis on 
parkijatele tasuta. Ratturid peaksid saama 
parkida oma liiklusvahendid muretult igas 
linnaosas. 



65. Jalgrattaparklad dendroparki ja 
Emajõe randa

Dendropargi ja Emajõe ranna 
parkimiskohtadesse tuleks luua 
jalgrattaparklad. Lähim jalgrattaparkla 
laululaval mahutab kümmekond ratast, on 
veidi kaugel ja sageli juba täis. 



66. Varjualusega jalgrattaparklad 
koolide juurde

Paljud koolid on mures jalgrataste 
parkimisega, sest rattaid ei ole kooli juures 
kusagile lukustada. Rattaid kasutavad eelkõige 
lapsed, kuid paljude koolide juures pole isegi 
hoiuraame. 



67. Varikatuse ja kaameravalvega 
jalgrattaparklad

Jalgratta kinnitamise kohti tehakse Tartus 
järjest juurde, kuid paljud neist pole 
turvalised, samuti ei kaitse olemasolevad 
parklad ratast ilmastiku eest. Tuleks toetada 
valvega rattavarjualuste rajamist kesklinna ja 
magalapiirkondadesse, kus on rataste 
hoiustamisvõimalustega iseäranis kitsas.



68. Jalgratta parkimismajad 
korterelamute juurde

Suurte korterelamute piirkondadesse tasuks 
luua rattaparklad või parkimismajad. Selleks 
tuleks korraldada jalgrataste parkimismaja 
tüüpprojekti konkurss ja seejärel hange 
parkimismajade ehitamiseks. 



69. Statsionaarne jalgrattapump

Tartu kesklinnas võiksid olla mõned 
ilmastikukindlad maa külge kinnitatud 
jalgratta rehvi pumpamise jaamad koos 
jalgratta parandamise tööriistadega trossi 
küljes.



70. Tartu Kunstigümnaasiumile 
uued rõivistud

Tartu Kunstigümnaasiumi rõivistud on olnud samasuguses seisukorras vähemalt viimased 20 
aastat. Teiste koolide kõrval vaeslapse ossa jäänud kool on ära teeninud uuenduskuuri.



71. Säästva renoveerimise infokeskuse 
hoone renoveerimine

Säästva renoveerimise infokeskuse hoone (Aleksandri tn 41) korrastamine, kus pakkuda 
praktilisi koolitusi, töökoja kasutamise võimalust, nõustamist ja mitmekülgset abi Tartu 
vanade majade elanikele. SRK pakuks konsultatsioone restaureerimisspetsialistilt, arhitektilt 
või insenerilt, korraldaks õigete töövõtete teemal loenguid ja töötube ning seaks sisse avatud 
töökoja, kus inimesed saavad töötada meistri juhendamisel.



72. Remontida juugendstiilis 
Saksa Kultuuri Instituut

Ilus maja, mis vajab väga remonti. 
Katuse, uste ja ahjude parandamisel saab 
jätkata seal põneva kultuurprogrammiga. 
Hoone saal on esmaklassiline nii 
kammermuusika ja klaverikontsertide 
kui ka teatri jaoks.



73. Parkimine Tamme staadioni ümbruses

Tamme staadion on renoveeritud suurepäraseks ja 
seda kasutavate (tervise)sportlaste hulk on oluliselt 
tõusnud. Samas on parkimisvõimalused suhteliselt 
olematud. Kaks väikest platsi raudtee ja staadioni 
vahele on küll tekkinud, kuid need leiavad tunduvalt 
vähem kasutust kui tänavad staadioni ümbruses, eriti 
Tamme puiestee. Parklakohtade lisamine raudtee 
äärde ja/või parkimise reguleerimine staadioni 
ümbruse tänavatel on väga vajalik.ümbruse tänavatel on väga vajalik.



74. Sadeveekanalisatsiooni 
kaasajastamine Kivi tänaval

Paigaldada suurema läbimõõduga torud, mis 
suudaksid võtta vastu ümbruskonna tänavate 
ja maa-alade vee vihmasadude ajal ja 
lõpetaksid uputused. Probleemi on mitmel 
korral tõstatatud, kuid kanalisatsiooni 
kaasajastamine on seni rahapuudusel edasi 
lükkunud. Eksperdid: On võimalik teha lõigus 
Narva mnt – Pikk tnNarva mnt – Pikk tn


